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Skartační znak: A5 
 

Č.j. 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, 
které tvoří součást tohoto předpisu. 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

V souladu s ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění 

pozdějších předpisů je povinna ředitelka mateřské školy stanovit měsíční výši úplaty za 

předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole a výši této úplaty v období omezení nebo 

přerušení provozu mateřské školy a zveřejnit je na přístupném místě ve škole.  

Z tohoto důvodu předkládáme zákonným zástupcům základní informace z této oblasti  a 

zároveň je informujeme o možnosti snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a o 

podmínkách splatnosti úplaty. 

 

Článek 2 

Plátci 

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, nebo jiní zákonní zástupci 

dítěte mateřské školy.  (vyjma Čl. 5 odst. 1) mateřské školy. 



 

 

Článek 3 

Měsíční výše úplaty 

1. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních 

neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které 

připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v 

příslušném druhu provozu mateřské školy v uplynulém kalendářním roce.  

2.   Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním 

provozem činí 280 Kč na příslušný kalendářní měsíc ve školním roce. 

3.   Pro děti, které dovrší věku pěti let do 31. srpna stávajícího roku, je předškolní 

vzdělávání povinné a bezplatné. 

4.  Měsíční výše úplaty pro děti, jimž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 

čtyři hodiny denně činí 200,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.  

 

Článek 4 

Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu 

1. V měsíci červenci bude provoz mateřské školy přerušen v druhé polovině měsíce. 

 Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit : 

a) ve třídách s celodenním provozem 140,- Kč 

b) u dětí s omezenou docházkou na 4 hodiny denně 100,- Kč. 

2. V měsíci srpnu bude provoz mateřské školy přerušen v první polovině měsíce. Měsíční 

 výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit: 

c) ve třídách s celodenním provozem 140,- Kč 

d) u dětí s omezenou docházkou na 4 hodiny denně 100,- Kč 

3. V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů 

 v jiných kalendářních měsících než je červenec nebo srpen, které přesáhne 5 

 vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci podle čl. 3 za příslušné kalendářní měsíce 

 bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči 

 celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. Takto 



 stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve 

 školce – paravany I. a II.  vchod, neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení 

 provozu.  

 

Článek 5 

Osvobození od úplaty 

      1.   Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 

 a 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou 

stanovena následující pravidla: 

Pro děti, které dovrší věku pěti let do 31. srpna stávajícího roku, je předškolní 

vzdělávání bezplatné. (par. 123 odstavec 2 školského zákona) 

2.   Podle §6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. jsou stanovena následující pravidla: 

Osvobozen od úplaty je: 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení 

příspěvku na péči 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, 

nebo 

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy  

3. Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného 

oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu. 

 

Článek 6 

Podmínky splatnosti úplaty 

1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15 dne stávajícího kalendářního měsíce. 

2. V případě, kdy bude přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem ředitelce 

 mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu 

 uvedeném v Čl. 5 odst. 2, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí 

 ředitelky mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.  



3. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost 

 úplaty.  

4. Plátce hradí úplatu inkasem nebo v hotovosti do pokladny u ředitelky školy. 

6. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí v určeném termínu úplatu za 

vzdělávání a nedohodne s ředitelkou mateřské školy náhradní termín, je ředitelka 

mateřské školy podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, oprávněna po předchozím písemném upozornění zákonného 

zástupce dítěte rozhodnout o ukončení docházky do mateřské školy. 

 

 

Horní Cerekev, 30. 9. 2022 

 

 

 
 
        Bc. Jana Nováková 
                            ředitelka  

 MŠ Horní Cerekev 
 
 
 
 
 
 
 


